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Deska vnějšího rozhraní PROFILE PFI800
Díl č. 557.202.841

Obr. 1: Deska vnějšího rozhraní PFI800
1 – Výsek (pro zarovnání a položení desky při upevňování šrouby)
2 – Šrouby (celkem 9 pro PFI800)
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Úvod
Modul PFI800 zajišťuje hlavní ovládací funkci 
ústředny požární signalizace (hlásiče, výstupní 
signalizace), komunikaci (RS232, RS485, Ether-

net), vstupy a výstupy, napájení, dobíjení 
a testování baterie.
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Výměna desky PFI800

Při výměně desky PFI800 instalované v ústředně 
Pro16xD/Pro32xD nebo Pro16xBB/Pro32xBB 
postupujte takto:
1 Zaznamenejte si všechna připojení 

a konfigurace můstků.
2 Odpojte všechny konektory včetně NBUS, 

kruhových vedení, napájecího zdroje, baterie, 
sledovaných vstupů.

3 Odšroubujte devět šroubů, kterými je deska 
připevněna k plášti ústředny, a desku 
vyjměte.

4 Novou desku umístěte výsekem v základně 
(pol. 1 na obr. 1) na kovový kolík v zadní stěně 
pláště ústředny.

5 Desku spočívající na kovovém kolíku vyrov-
nejte a upevněte nejdříve třemi horními 
šrouby.

6 Poté instalujte zbylých šest šroubů. 
7 Nastavte stejnou konfiguraci můstků 

a spínače DIP jako na vyměněné desce.
8 Připojte k desce všechny vodiče.

Vyjmutí desky PFI800 
z ústředny Pro32xD nebo 
Pro32xBB
Při demontáži desky PFI800 z ústředny Pro32xD 
nebo Pro32xBB postupujte takto:
1 Odpojte všechna připojení.
2 Poznamenejte si pozici všech můstků 

a spínačů DIP.
3 Odšroubujte devět šroubů.

4 Vyjměte desku. Viz obr. 2. 

Vyjmutí desky PFI800 
z ústředny Pro16xD nebo 
Pro16xBB
Při demontáži desky PFI800 
z ústředny Pro16xD nebo Pro16xBB 
postupujte takto:
1 Odpojte a vyjměte dvojici baterií. Viz pol. 1 na 

obr. 3.
2 Demontujte držák baterií. Viz pol. 2 na obr. 3.
3 Odpojte všechna připojení.
4 Poznamenejte si pozici všech můstků 

a spínačů DIP.
5 Odšroubujte devět šroubů.
6 Vyjměte desku. Viz pol. 3 na obr. 3.

OZNÁMENÍ
Během instalace ústřednu vypněte.

Obr. 2: Ústředna Pro32xD – dodávaná s bateriovou 
skříní PBB801 (skříň ve spodní části)
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Aktualizace firmwaru
Je-li nutné aktualizovat firmware PFI800, viz 
postup v příslušném Technickém věstníku (TIB).

Závěrečná kontrola
Zkontrolujte, zda jsou:
 silové a signální kabely bezpečně zapojené se 

správnou polaritou, 
 silové a signální kabely uvnitř pláště vhodně 

vedené a řádně uspořádané,
 zemnicí kabely bezpečně připojené,
 stínění kruhového vedení připojená k zemnicí 

přípojnici, 
 instalované kabely a signální vodiče dosta-

tečně označené,
 plášť je čistý a uklizený, například zda se 

v něm nenacházejí žádné odřezky kabelů či 
izolace.

Obr. 3: Ústředna Pro16xD
1 – Baterie
2 – Držák baterií
3 – Deska PFI
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